Zomerperiode Grote Kerk
In deze tijd van de zomer werken wij als wijkgemeente Grote Kerk samen met wijkgemeente
Pniël. Een aantal kerkdiensten is afwisselend: de ene week in de Pniëlkerk aan de
Rembrandtlaan, de andere week in de Grote Kerk op het Kerkplein.
Neem, als u de diensten in de Grote Kerk bezoekt, uw Liedboek mee. Bij de deur wordt u
ontvangen en krijgt u de orde van dienst uitgereikt.

Zondag 17 juli begint de samenwerking met wijkgemeente Pniël. In de Grote Kerk gaat dan
dominee Koos Sluiter uit Almelo voor. Na afloop wordt samen koffie gedronken in De
Schouw.
Zondag 24 juli is de Grote Kerk dicht. Dominee Marco Montagne gaat dan voor in de
Pniëlkerk.
Zondag 31 juli is de dienst in de Grote Kerk. Dominee Dick van Bart is dan de voorganger.
Na afloop wordt samen koffie gedronken in De Schouw.
Zondag 7 augustus is de Grote Kerk dicht. Dominee Marco Montagne gaat voor in de
Pniëlkerk.
Zondag 14 augustus leidt pastoraal werker Fien Venema – Van den Berg de dienst in de
Grote Kerk. Na afloop wordt samen koffie gedronken in De Schouw.
Zondag 21 augustus is de Grote Kerk dicht. Dominee Marco Montagne gaat voor in de
Pniëlkerk.
Zondag 28 augustus leidt onze geestelijk verzorger Sape Visser de dienst in de Grote Kerk.
Dit is de laatste dienst waarin wij deze zomerperiode samenwerken met de Pniëlwijk. Na
afloop wordt samen koffie gedronken in De Schouw.
De liturgie van de kerkdiensten vindt u onder
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo en op onze website
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina
De vieringen zijn online met beeld en geluid te volgen. Dat kan door te gaan naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo

Nieuwsbrief
Vorige week heeft de scriba aangegeven dat de nieuwsbrief in de zomerperiode niet
verschijnt. Omdat er nog een bericht van het college van Kerkrentmeesters is
binnengekomen ontvangt u nu de nieuwsbrief voor de zomer nog één keer.
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Liturgie
De liturgie van de kerkdiensten vindt u onder
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1174-Grote-Kerk-Almelo en op onze website
https://www.pga-grotekerk.nl/homepagina

Bericht van AK/CvK:
De jaarrekening 2021 van de Protestantse Gemeente Almelo is gereed. Deze is besproken
in het college van kerkrentmeesters en daar goedgekeurd. Vervolgens heeft ook de
algemene kerkenraad de jaarrekening besproken. De jaarrekening ligt tot 25 juli 2022 ter
inzage voor gemeente leden. U kunt de jaarrekening vinden op de website www.pgaalmelo.nl, onder kopje ‘over ons’, doorklikken naar ‘leden- en financiële overzichten’.
Voor vragen over en/of opmerkingen naar aanleiding van de jaarrekening kunt u zich richten
tot de scriba college van kerkrentemeester: scriba.cvk@pga-almelo.nl
Ineke Munter-Bronsvoort
Voorzitter CvK a.i.

Bericht uit Hoog Schuilenburg
‘Vorige week woensdag 29 juni hebben wij weer een dienst in Hoog Schuilenburg gehouden
en mochten wij na lange tijd het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Er waren ongeveer 25
bewoners aanwezig. Met de activiteitenafdeling is afgesproken dat wij ook een bijbeluurtje
gaan organiseren. De bewoners worden gehaald door medewerkers van de zorg. Deze week
hebben we het bijbeluurtje voor de bewoners op de begane grond gehouden. Er waren zes
bewoners aanwezig en het voorziet duidelijk in een behoefte. In kleine kring praat het
makkelijker. Volgende week woensdagmiddag komt de eerste verdieping aan de beurt
en de woensdagmiddag daarna de tweede verdieping. We praten met elkaar over
levensthema’s. De volgende gezamenlijke viering in het restaurant is woensdagmiddag
27 juli.’
Sape Visser, geestelijk verzorger

Leven met Verlies
‘In het najaar van 2019 is er een serie gespreksbijeenkomsten geweest over omgaan en
leven met verlies. Er waren deelnemers uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA en
er werd met een warm gevoel op teruggekeken. Dit najaar wordt begonnen met een nieuwe
serie bijeenkomsten onder leiding van Wil Mensink. De vijf bijeenkomsten zijn overdag van
10.00 tot 11.30 uur. Data zijn in overleg vast te stellen (laatste bijeenkomst rond
eeuwigheidszondag). Er kunnen maximaal acht personen meedoen. Er wordt stilgestaan bij
wat het betekent als je partner overlijdt, je kind, een familielid, een goede vriend of vriendin.
Hoe je je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten en hoe je verder leeft met dit
verlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. Herkenning en erkenning en het
uitwisselen van ervaring, betekenen veel; voor jezelf en ook voor elkaar: je kunt elkaar tot
steun zijn.’
U kunt zich opgeven via onderstaande mail of telefoonnummer:
Christina Meier: s.meier@hetnet.nl; 06-30563954
Wilt u in de mail ook uw telefoonnummer vermelden?
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Gezamenlijk jeugdwerk
‘Save the date: 25 september (13.30-16.00 uur) aftrap gezamenlijk jeugdwerk. Voor alle
kinderen en jongeren van 4-25 jaar van de PGA willen we een start maken met gezamenlijke
activiteiten. We beginnen met een zondagmiddag met een programma voor verschillende
leeftijdsgroepen rond het thema: Zin in toekomst. Er is een escaperoom, een challenge, er
worden koekjes gebakken en er is een kampvuur met wat lekkers te eten en te drinken. Alle
kinderen en jongeren krijgen begin september een uitnodiging thuis - maar zet deze datum
vast in jullie agenda!’
Monica Schwarz

Pastorale hulp
Voor pastorale hulp of een gesprek, zijn emeritus predikant Arie van Houwelingen en
geestelijk verzorger Sape Visser graag bereid u terzijde te staan.
Arie van Houwelingen,
Sape Visser,
emeritus predikant (0546 - 433 590)
geestelijk verzorger (06 2939 1638)
Ben ter Haar, scriba.grotekerk@pga-almelo.nl
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